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PROPOZICE pro účastníky 7. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 
 

Termín: 16. 8. 2021 –  20. 8. 2021 
Téma:   HÁDANKA 
Hlavní vedoucí LPT: Hana Bittersmannová  

    MT 604 960 911 
 

 

16. 8. 2021 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. V případě hezkého počasí se 
půjdeme koupat. S sebou plavky, ručník, sportovní obuv na ven, sportovní oblečení a kapesné 
dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. v DDM. 
 
Do dnešního dne jsme zahrnuli přespávání v DDM. V podvečer nás čeká zahájení celotáborové hry, 
která pro nás bude až do této chvíle velkou HÁDANKOU. Děti, které nebudou v DDM přespávat, si 
vyzvedněte ve 20.30 hod. Děti, které budou v DDM přespávat, si přinesou ráno spacák, karimatku, 
pyžamo a hygienické potřeby. Je nutné, aby měly s sebou jídlo i na úterní den, popř. dostatek financí. 
Věci na přespání i svačinu na přespání můžete dětem dovézt do DDM i v pondělí navečer. Jelikož 
následující den pojedeme do Aquacentra v Teplicích, mohou mít děti zabalené čisté plavky a ručník. 
Ale není to úplně potřeba, věci z předchozího dne v DDM usušíme a dětem zabalíme. Pro děti bude 
z našich zdrojů připravená večeře a snídaně. Určitě si tento den a noc užijeme a ráno se společně 
vydáme vstříc za dalším dobrodružstvím.     
 
17. 8. 2021 (úterý) – Druhý den vyrazíme do Aquacentra v Teplicích. Budeme pokračovat  v 
celotáborové hře. S sebou plavky, ručník, sprchový gel, hřeben (pro holčičky), pohodlnou obuv, 
sportovní oblečení, kapesné dle uvážení. Sejdeme se v 8.00 hod. v DDM. Děti si můžete 
vyzvednout v 16.00 v DDM. 
 
18. 8. 2021 (středa) – Ve středu se pojedeme podívat do ZOO parku v Chomutově a uvidíme, co nás 
tam bude čekat za nástrahy a úkoly k plnění. Sraz v 8.00 hod. v DDM. S sebou pohodlnou obuv, 
sportovní oblečení, kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout poté v 16.00 hod. v DDM. 
 
19. 8. 2021 (čtvrtek) – Ve čtvrtek se sejdeme opět v DDM na 8.00 hod. a vyrazíme na koupaliště 
v Ústí nad Labem. S sebou plavky, ručník, sportovní obuv na ven, sportovní oblečení.  
 
 

20. 8. 2021 (pátek) – Poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Čeká nás den plný akčního 
dobrodružství. Vypravíme se do Mostu do JUMP FAMILY. S sebou sportovní oblečení, ponožky 
s pogumovanou podrážkou (ponožky je možné zakoupit na místě za 89 Kč), kapesné dle uvážení. 
Děti si můžete vyzvednout v 16.00 hod. v DDM.  
 
  

 

Je možné přivést děti na 7.00 hodinu do DDM. Samotný program začíná v 8.00 hod. 
 

 

V pondělí (první den LPT) je nutné odevzdat čestné prohlášení ohledně testování či prodělané 
nemoci COVID-19 (zveřejněno na webových stránkách, k vyzvednutí na recepci DDM). 
 

S sebou: KAŽDÝ DEN ČISTOU ROUŠKU, igelitový sáček (na roušku) a malou lahvičku 
desinfekce nebo desinfekčního gelu; pohodlné oblečení a pevnou sportovní obuv (vhodnou 
k celodenní chůzi), pláštěnku (nepromokavou bundu), pokrývku hlavy; věci na koupání, pokud 
bude plavání součástí programu; svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení. 
 

Přezůvky, které  si děti přinesou v pondělí, si nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do 
DDM vracet a využívat učebny.  
 
Program bude poskládán do jednotlivých dnů v návaznosti na počasí a může se měnit. 
Oblečení dle aktuálního počasí. 

Těšíme se na Vás, Hanča, Janča a Matěj  


